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Nr. 334/2018 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 

PROCES VERBAL 
 Încheiat azi la data de 15 ianuarie 2018 orele 19

00
 în şedinţa extraordinară a 

Consiliului Local al comunei Suseni, la sediul acestuia. 

 Se constată că convocarea Consiliului Local comunal în şedinţă s-a făcut cu 

respectarea prevederilor art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, prin Dispoziţia nr. 6 din 2018 a primarului comunei Suseni. 

 La şedinţă participă următorii consilieri: 

1. Bálint Attila 

2. Bálint István-Tibor 

3. Elekes-Köllő Márta 

4. Elekes József 

5. Kovács Levente 

6. Marthy Barna 

7. Mihálydeák Ervin 

8. Miklós Károly 

9. Sólyom Máté 

10. Szabó Ágoston Attila 

11. Sólyom László 

12. Tótpál László 

 

Lipsesc de la ședință doamna consilier Gál Katalin și domnul consilier Kovács Ernő. 

La şedinţă mai participă: domnul primar Egyed József, d-na secretar Kovács Ileana 

Éva și doamna Elekes-Köllő Angéla însărcinată cu întocmirea procesului verbal al ședinței. 

Ședința se desfășoară în limba maghiară.  

Domnul primar, constată că sedinţa este legal constituită, salută pe cei prezenţi şi 

declară deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Suseni și face 

cunoscută consilierilor prezenți proiectele de pe ordinea de zi: 

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind închirierea prin licitație 

publică a bunurilor imobile (terenuri și construcții), aparținând domeniului public și 

privat al Comunei Suseni 

2) Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică cu strigare, a unui teren în 

suprafața de 58,06 ha aparținând domeniului privat al Comunei Suseni, situat în 

extravilanul și intravilanul comunei Suseni 

 

Domnul primar, în lipsa președintelui de ședință propune ca la începutul ședinței să se 

aleagă un președinte de ședință pentru această zi și supune la vot aprobarea ordinii de zi, 

care se aprobă cu 12 voturi pentru, fără abțineri și voturi împotrivă. 

Şedinţa continuă cu dezbaterea proiectelor înscrise în ordinea de zi: 
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1. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință 

Egyed József: Propun alegerea domnului consilier Kovács Levente ca președinte de ședință, 

deoarece domnul consilier Kovács Ernő lipsește, fiind bolnav. 

Egyed József: Supune alegerea domnului consilier Kovács Levente ca președinte de ședință 

procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 12 voturi pentru, fără abţineri şi voturi 

împotrivă. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind închirierea prin 

licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și construcții), aparținând 

domeniului public și privat al Comunei Suseni 

Kovács Ileana Éva: Fiecare licitație are un regulament propriu. Am propus licitație 

deschisă, prin strigare, deoarece experiența arată că în acest fel putem obține o chirie mai 

mare decât în cazul ofertelor depuse în plicurile sigilate. 

Egyed József: Curtea de conturi ne-a atenționat că avem deficit în buget din cauza faptului 

că suprafețele de teren pe care cariera le folosește nu sunt date în chirie. În procesul verbal 

încheiat atunci ne obligă la închirierea acestor suprafețe de teren. Este vorba de o suprafață 

de teren de 58 ha, unde se fac exploatările de piatră. Terenurile vor fi date în chirie doar până 

în momentul în care le vom putea retroceda în mod legal proprietarilor. În cazul schimbării 

legislației referitoare la retrocedarea acestor terenuri, contractul de închiriere va fi reziliat și 

terenurile vor fi retrocedate foștilor proprietari. 

Marthy Barna: Alte bunuri imobile mai avem, pe care le-am putea închiria? 

Egyed József: Nu.  

Sólyom László: Comisia economică a aprobat proiectul de hotărâre. 

Kovács Levente: Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 12 voturi 

pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

 

3. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică cu strigare, a unui 

teren în suprafața de 58,06 ha aparținând domeniului privat al Comunei Suseni, 

situat în extravilanul și intravilanul comunei Suseni 

Egyed József: Toată lumea știe despre ce este vorba, am discutat deja problema. 

Sólyom László: Comisia economică a aprobat proiectul de hotărâre, cu condiția să 

primească un exemplar din procesul verbal al Curții de Conturi. Iar în momentul în care 

retrocedările se vor putea face în mod legal, atunci să se rezilieze contractul de închiriere. 

Kovács Levente: Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 12 voturi 

pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

Preşedintele şedinţei anunţă epuizarea problemelor înscrise în ordinea de zi, şi declară 

închisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Suseni. 

 

ÎNTOCMIT, 

Elekes-Köllő Angéla Gabriela 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          SECRETAR 

   Kovács Levente       Kovács Ileana Éva 


